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Astăzi, la București, pe stadionul Steaua, de la ora 14

ROMÂNIA - DANEMARCA, MECIUL DECISIV 
PENTRU CALIFICAREA LA C.M. DE FOTBAL 1990
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Cînd s-au tras la sorți gru
pele preliminariilor Campiona
tului Mondial din 1990, cînd 
pe panoul grupei I au apărut 
numele ROMÂNIEI. DANE
MARCEI. BULGARIEI și GRE
CIEI, pentru toată lumea un 
lucru era dar: lupta pentru 
calificare are două mari favo
rite — echipele ROMÂNIEI și 
DANEMARCEI. Șl, lată, chiar 
dacă fotbalul e plin de atitca 
surprize, totul s-a adeverit. In 
meciurile de debut, din 19 oc
tombrie 1988. România învin
gea Bulgaria, la Sofia, cu 3—1, 
iar Danemarca reușea un 1—1 
cu Grecia. în deplasare. A ve
nit însă „runda" a doua, cu 
avantaj mare pentru noi: Ro
mânia — Grecia 3—0 și Dane
marca — Bulgaria 1—1 șl „tri
colorii" încheiau sezonul de 
toamnă al lui '83 cu un +2 
la adevăr, cu două meciuri de 
bună valoare. Au urmat cele 
șase partide ale anului pe care 
îl vom încheia. La 26 aprilie, 
„tricolorii" nu reușeau decît 
un egal la Atena (0—0), Dane
marca dștiga cu 2—0 la Sofia 
și lucrurile se complicau. La 
17 mai, noi învingeam, la 
București, Bulgaria doar cu 
1—0, în timp ce danezii își ro
tunjeau golaverajul cu Grecia, 
printr-un neașteptat 7—1. după 
care a urmat prima confrunta
re directă Intre... favorite. in 
11 octombrie, la Copenhaga, 
cînd gazdele au învins cu 3—0.

Dar ce a fost a fost șl, cum 
bine știm că un med nu sea
mănă cu altul, astăzi, la Bucu
rești, altele vor fi datele pro
blemei Sigur, o vom spune 
din capul locului, partida a- 
ceasta, ultima, care are darul 
să desemneze formația califi
cată pentru turneul din Italia, 
nu va fi deloc ușoară pentru 
fotbaliștii noștri. Ba. dimpotri
vă, e foarte grea, pentru că 
are caracter decisiv, are atita 
încărcătură psihologică, pentru 
că, o știm, echipa Danemarcei 
are valoare, e puternică, ea 
făurindu-și în acest ultim de
ceniu un palmares excelent 
care le-a înlesnit atîtor jucă
tori danezi să joace la mari 
cluburi europene.

Mai știm foarte bine, și o știe 
toată Europa, inclusiv Sepp 
Piontek și elevii lui, cei doi 
Nielsen, cei doi Lâudrup, Lerby 
sau Povlsen, că fotbalul româ
nesc a făcut mari progrese, că 
Steaua, care dă majoritatea 
componenților lotului, a intrat 
în galeria marilor echipe și că 
în fata ei, mai ales pe stadio
nul care va fi gazdă azi aces
tui meci, au înclinat steagul 
formații redutabile, cu mari 
vedete în rîndurile lor. Mai 
știm că Ia București, de-a lun
gul anilor, în preliminariile 
Campionatului European sau 
Campionatului Mondial au fost 
învinse echipe puternice ea 
Portugalia (2—9 și 1—0). Spa

nia (de două ori cu 3—1), Ce
hoslovacia (2—1), Italia (1—0, 
în C.E., și Italia era campioa
na lumii la ora aceea!). Anglia 
(2—1), că în alte partide, ami
cale. dar de mare prestigiu, 
am învins R.F.G., Uruguay, 
Belgia sau Suedia. De atitea 
ori, printr-o mare mobilizare, 
printr-o dăruire exemplară și 
talent, fotbaliștii români au 
trecut peste adevărate „stinci" 
ale fotbalului mondial și au 
cișiigat. Este ceea ce așteptăm și 
azi de la echipa noastră. Lung, 
lovan, G. Popescu, Andone, Un- 
gureanu, Klein, Hagi, Mateuț, 
Lăcătuș, Balint, Sabău, Rotariu 
șl toți ceilalți au făcut dovada 
valorii lor, au învins și s-au 
bucurat de respectul specialiș
tilor, al partenerilor de joc. al 
publicului nostru care i-a în
conjurat întotdeauna cu căldu
ră, cu afecțiune, pe jucătorii 
noștri. Meciul acesta de azi, 
ultimul pas din lungul și greul 
drum spre... Roma, se va dis
puta la noi acasă, pe gazonul 
atît de cunoscut, în fața zecilor 
de mii de spectatori, care, sîn- 
tem siguri, îi vor încuraja cu 
toată căldura inimilor lor pe 
jucătorii noștri, din primul 
pînă în ultimul minut al gre
lei confruntări, după cum ală
turi de „tricolori" vor fi și 
milioanele de telespectatori. 
„Terenul propriu constituie un 
mare avantaj, spunea luni sea
ra, la conferința de presă cu 
zecile de ziariști români, da
nezi si de prin alte părți, an
trenorul principal al echipei 
noastre. Emerich Jenei, nn a- 
vantaj pe care trebuie, avem 
datoria să-l valorificăm".

Cum am scris și în zilele 
precedente, lotul nostru a 
pregătit cu seriozitate și res
ponsabilitate această partidă. 
Au fost antrenamente și jocuri 
de verificare, ședințe teoreti
ce. La ora cînd citiți aceste 
rînduri, preparativele s-au în
cheiat și antrenorii, probabil, 
definitivează „unsprezecele" de 
start. E rîhdul jucătorilor să 
dea tot ce pot, pentru a anăra 
cu cinste culorile patriei noas
tre. Așteptăm de la toți o com-

Constantin ALEXE

In Întreaga țară continuă — 
în aceeași atmosferă însufle
țită — Întrecerile dedicate 
marelui forum al comuniști
lor — Congresul al XIV-lea al 
P.C.R. Iată cîteva dintre rela
tările primite la redacție.

BUCUREȘTI. In organiza 
rea Clubului Sportiv Școlar 
nr. 1 Sportul Studențesc, rc 
cent au avut loc două reușite 
concursuri de șah rezervate re
prezentanților tineretului stu
dios. Primul, găzduit chiar 
de sălile de șah ale clubului 
organizator, a dat ciștig de 
cauză lui Romică Rădulosc^ 
(copii, open), Ilorațiu Parfene 
(copii pînă la 10 ani). Cătălin 
Ionescu-Bujor (juniori) și 
Alexandrei Stoica (junioa
re). Toți cîștigâtoril aparțin 
C.S.S. I Sp. Studențesc, care 
sînt pregătiți de un colectiv 
de antrenori condus de Iulian 
Drăghici. Menționăm că ia 
întreceri au mai luat parte 
jucători de la I.T.B., Calcula
torul I.I.R.U.C., P.T.T. șl 
Radioteleviziune.

Cel de-al doilea concurs, 
Inițiat tot de C.S.S. 1 Sp. Stu
dențesc, in colaborare cu 
Școala nr. 45 (directoare : 
prof. Maria Lăpădat, profe
soară de educație fizică : Ma
ria Marinescu) a reunit purtă
tori ai cravatei roșii cu trico
lor din clasele a III-a și a 
IV-a, din rîndul cărora vor fi 
selecționați componenții u- 
nui viitor nucleu de perfor
manță. Au făcut un prim pas 
către acest obiectiv, mai 
întii cîștigâtoril concursu

lui, Alina Popa și Alexandru 
Luță (cl. a III-a), Raluca Duț, 
Camelia Boreatti și Iulian 
Pascu (cl. a IV-a). Frumoase 
diplome și premii In... dul
ciuri au răsplătit pe ciștigă- 
tori. (t.st.).

SIBIU. Continuînd o stator
nică tradiție, elevii Școlii din 
comuna Cristian au luat parte 
Ia o animată întrecere de 
cros, cu participarea a aproa
pe 500 de iubitori ai atletis
mului. La reușita acțiunii, 
conducerea școlii s-a bucurat 
de sprijinul Casei Pionierilor 
și Șoimilor Patriei din Si
biu, al tuturor cadrelor didac
tice (profesori și învățători) și 
al multor părinți. Intre frun
tași, Simona Moldovan și C. 
Moldovan (cl. I), Ileana Bighea 
și J. Rentcn (cl. a Il-a), Delia 
Ungureanu și D. Ghcorghica 
(cl. a III-a), Marinela Piper- 
nea și E. Rentcn (cl. a IV-a),

(Continuare în pag. 2-3)

S-a încheiat Divizia A la tenis de masă—masculin

UNIVERSITATEA A.S.A. CRAIOVA,
PENTRU A OPIA OARĂ

S-au încheiat și Întrecerile 
Diviziei A masculine la tenis 
de masă, cel de al 61-lea titlu 
de campioană revenind forma
ției craiovene UNIVERSITA
TEA A.S.A., neînvinsă din 
1982. Echipa pregătită de an
trenorii V. Bălan și M. Bobo- 
cică a dovedit și în această e- 
diție o netă superioritate, în
cheind campionatul fără a ce
da nici un meci. Un succes 
pentru care merită toate feli
citările, cum o mențiune se cu
vine celorlalte ocupante ale

(Continuare ta pap. 2-3)

CONSECUTIV CAMPIOANĂ
podiumului: Spartac Stirom
București (antrenori A. O vâ
nez, C. Mihăilă) — într-o fru
moasă ascensiune și C.S.M. 
A.S.A. MECON Cluj-Napoca 
(antrenori S. Doboși, M. Ble- 
dea) — din ce in ce mai 
aproape de tradiția și valoarea 
care a consacrat acest club in 
tenisul de masă românesc.

TG. MUREȘ. In Sala Sportu
rilor din localitate au avut loc 
întrecerile ultimului turneu al

(Continuare in nao 2-3)

Universitarii eraiovenl. din nou ne crima treaptă a podiumului : 
Călin Toma. Cristian Tlugan. Cristian Ignat. Mircea Nicorescu, 

Vasila Florea

7n meciul echipelor de juniori ale României si Danemarcei, 
disputat ieri la Ploiești, tinerii noștri fotbaliști au obtinut o 
frumoasă victorie de palmares, cu 3—1. Iată momentul deschi
derii scorului de către echipa noastră, prin golul marcat din 
penalty de Jelea. Foto : Dragoș NEAGU

(Citiți cronica meciului în pag. 2—3)

După finalele Daciadei la box

SCHIMBUL DE GENERAȚII SE FACE PREA LENT

C. F. R. CRAIOVA - SELECȚIONATA FRANȚEI
26-25 LA HANDBAL FEMININ

CRAIOVA, 14 (prin telefon). 
Marți seara, în Sala Sporturi
lor din localitate a avut loc 
intllnlrea amicală internaționa
lă de handbal dintre divizio
nara feminină A C.F.R. Cra
iova și Selecționata diviziona
ră feminină a Franței, aceas
ta din urmă prezentă in Româ
nia pentru a participa, înce- 
pînd de vineri, la cea de a 
27-a ediție a Trofeului Car- 
pați. La capătul unul meci cu 
spectaculoase răsturnări de 
scor, mai ales in ultimele 12 
minute, C.F.R. Craiova a câș
tigat eu 26-25 (14-17).

In prima repriză, handba
listele din localitate au evo
luat cu unele greșeli, ceea ce 
a permis adversarelor lor să 
își facă jocul în viteză, cu 
pase rapide și precise, iar în 
apărare să închidă culoarele 
de aruncare. După pauză, însă, 
elevele antrenorilor Gh. Sbora 
și N, Dumitrescu au acționat 
mal decis, recuperind handi
capul N-a fost însă o mlsiu-

lon GAVRILESCU

(Continuare In vag. a 4-a)

• Fr. Vaștag și R. Obreja — ciștigători fără contracan
didat • Asaltul prea puțin viguros al „noului val**  • 
N, Aliuțâ, V. Morovan și V. Adumitroaie — la primul lor 

titlu de seniori • Arbitraje fârâ reproș
întrecerile turneului final 

al Daciadei la box ne-au per
mis o trecere în revistă a 
celor mai buni pugiliștl din 
țară. Cei 112 sportivi aliniați 
la startul turneului reprezin
tă, fără îndoială, tot ce au mai 
bun sălile de box din întreaga 
țară. Impresia generală nu a 
avut, însă, darul să satisfacă, 
decît cu unele excepții, exi
gențele specialiștilor șl pe 
cele ale spectatorilor. Prima 
constatare, evidentă chiar 
de la galele preliminare, a 
fost aceea că in boxul nostru 
schimbul de generații se des
fășoară intr-un ritm lent, 
ofensiva „noului val" fiind 
prea puțin viguroasă. Așa se 

explică faptul că printre cam
pioni intîlnim sportivi care, 
în mod normal, ar fi trebuit 
să intimpine o rezistență greu 
surmontabilă din partea tine
rilor. Ne referim, printre alții 
la campionii Adrian Amzăr, 
Nicoiae Talpoș, Teodor Pirjol 
precum și la concurenții Ma
rin Vișan, Ionel Panaite, Vio
rel Mihăilă sau Ștefan Bir- 
leanu, parte dintre ei trecuți 
de... 30 de ani, și ajunși chiar 
in finalele competiției.

Trecerea in revistă a cam
pionilor pe anul in curs re
flectă, cum nu se poate mai 
bine, echilibrul luptei din
tre „noul val" și mai vechile 
valori ale boxului nostru. Re

prezentanții tinerei generații 
au reușit să ajungă la titluri
le de campioni prin Nicoiae 
Aliuțâ, (Steaua), Adrian Măr- 
cuț (Steaua), Vasiie Morovan 
(Carbochim Cluj-Napoca) și 
Vasiie Adumitroaie (Steaua), 
care, cu excepția lui Mărcuț, 
și-au înscris . pentru prima 
oară o astfel de performanță 
în palmares. Desigur, acesto
ra le-ar putea fi adăugat și 
Francise Vaștag, ca lider 
de necontestat al „noului val". 
De altfel, Francise Vaștag 
și Rudei Obreja, a fost evi
dent pentru toată lumea, re
prezintă cele mai mari valori 
ale boxului nostru la ora ac
tuală, el fiind competitivi tn 
orice mare întrecere interna-

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare ta vag. ■ 4-«)



Am vizionat cu mult in
teres întrecerile din cadrul 
Daciadei pentru gimnastele 
junioare, de la Ploiești. în- 
cercînd ca din „datele" pe 
care ni le oferea derularea 
disputelor să le depistăm 
pe acele concurente care ar 
putea să reprezinte „schim
bul de miine" de care are 
atîta nevoie această disci
plină. Nimic mai firesc să 
gîndim așa. de vreme ce. 
cu ani in urmă, campiona
tele noastre de tumoare 
erau dominate de Daniela 
Silivaș, Gabriela Potorac, 
Cristina Bontaș sau Euge
nia Popa, ca să nu ne re
ferim decit la cîteva dintre 
sportivele care se află azi 
în fruntea ierarhiei gim
nasticii românești și nu nu
mai. Și n-am avea nici un 
motiv să nu fim optimiști 
atîta timp cit. iată, la cate
goria a IV-a. Carmen Bo
gasiu, Diana Tamas. Andre
ea Cacovean. Nadia Hata- 
gan sau Mirela Rusu ist 
dispută cu o cuceritoare 
ardoare titlul la individual 
compus. După cum ne-au 
Incintei în mod deosebit

REVELAȚII ȘI NEDUMERIRI
Georgiana Aron, Aliua La
zăr, Luminița Dumbravă 
(cit de plăcut ii este repor
terului să remarce că aceas
tă sportivă n-a așteptat 
vîrsta... maturității pentru 
a-și înscrie numele intre 
gimnastele creatoare de ele
mente care să le poarte 
numele, ci a prezentat 
acum, la Ploiești, un ele
ment în premieră mondială 
— la paralele), Eliza Nico- 
lau, cu aplaudatul său salt 
„Tsukahara", chiar pe pri
ma diagonală a solului, cu 
toate gimnaste de categoria 
a IlI-a. cu certe posibili
tăți de afirmare rapidă în 
aria marii performanțe. Și 
am ajuns și la categoria a 
Il-a, eu cîteva vedete in... 
devenire, precum Bianca 
Ferariu sau Vanda Hădă- 
rean (cu un palpitant due] 
pentru individual compus, 
în care șansele au fost, pe 

rînd. de partea amînduro- 
ra). Mirela Pașca sau Uvia 
Moldoveanu și cu acel ne
așteptat, dar pe deplin me
ritat. succes al clujencelor 
pe echipe.

Toate bune și frumoase, 
cum se spune, dar numai

ta categoriile mici de clasi
ficare. Pentru că. oricît ar 
„cerne sita", tot nu este de 
acceptat ca la categoria I 
finala să reunească doar 

șase gimnaste (dintre care 
numai două de valoare), 
iar la „maestre" — deși nu
mărul lor a fost același (6) 
— doar despre Isabela Lă
cătuș se poate spune că 
este competitivă. Conside
răm că și forul de speciali
tate este interesat în creș
terea continuă a nivelului 
tehnic al întrecerilor de ju
nioare și, ca atare, ar tre
bui să ia măsuri organiza
torice în consecință, spre a 
nu se mai permite prezen
ta în finalele republicane a 
unor valori îndoielnice, 
sportive care abia dacă a- 
ting granița notei 9.

Pentru ca echipa naționa
lă feminină să aibă asigu
rate în permanență rezerve
le necesare, se impune ca 
finalele competițiilor de ju
nioare să fie — la toate ca
tegoriile — adevărate ram
pe de lansare ale unor ta
lente veritabile, de ridicat 
nivel tehnic.

Doina POPOVICIU

CHEMAREA GHEȚII...
Intr-un splendid decor rugi

niu de toamnă. Poiana Brașov 
era in prima duminică a lunii 
noiembrie inundată de soare și 
de foarte mulți oameni de di
verse vîrste și profesii, veniți 
aici să se relaxeze la sfirsit 
de săptămînă.

In această pitorească sta
țiune montană, cu activitate 
sportivă non-stop în toate ano
timpurile, există și un loc 
unde, de regulă, iarna vine 
mai... repede. Desigur, ați bă
nuit. este vorba de patinoarul 
artificial, care, în acest an, 
prin grija ’ A.B.S. Brașov, 
și-a deschis porțile mai devre
me ca în sezonul trecut, ofe
rind posibilitatea amatorilor de 
patinaj din orașul de la poa
lele Timpei, sau celor veniți la 
odihnă, să practice sportul pre
ferat tn orele de răgaz. In du- 
pă-amiaza aceea, după pro
gramul rezervat publicului, pe 
luciu] ghețil au pus stăpînire 
viteziștii de la C.S.M. Tracto
rul Brașov, care, aveam să a- 
flfim, își completau exercițiile 
pe., uscat cu cele specifice. 
„Urcăm tn Poiană, ne-a spus

cunoscutul tehnician Ernest 
Petrie, de la 5 octombrie. Cei 
10 sportivi din grupa de per
formanță. în frunte cu Ni- 
colae Sandu, Gabriela Vagași, 
Erika Covaci și Zsoit Bailo, 
membri ai lotului reprezenta
tiv, parcurg zilnic peste 25 
de kilometri pe gheață, după 
exerciții fizice de imitație a 
patinajului pc placa in curbă, 
sau pe aleile asfaltate. Alături 
de alergătorii consacrați, lu
crează eu perseverență cîteva 
talente autentice, Ioana Cu- 
ruțu, Anca Oltean, Mihai Să- 
vulescu și Mihai Zsocz, tineri 
între 12 și 16 ani, inspirîndu-nii 
multă încredere in 

sezon compeiițional".
Așadar, patinatorii 

brașoveni. împreună
roșii iubitori ai acestui frumos 
sport de iarnă, atrași de mira
jul ghețil, urcă zilnic in „Po
iana Soarelui". Și unii și alții, 
cu dorința comună de a folosi 
timpul liber in mod plăcut și 
instructiv...

apropiatul

de viteză
cu nume-

Troian IOANIȚESCU

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
Divizia școlară și de juniori la baschet în „Cupa lașului44 la tir cu arcul
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MAJORITATEA FAVORITELOR, PE LOCURI FRUNTAȘE DOUĂ NOI RECORDURI NAȚIONALE
S-a Încheiat turul I al Divi

ziei școlare șl de juniori la bas
chet, competiție care angrenează 
46 de echipe din centrele ta care 
acest joc sportiv are o dezvol
tare mal mare, tn disputa pen
tru primele două locuri ta fle
care din cele 5 serii (locuri care 
aduc promovarea tn turneele fi
nale ale întrecerii) slnt antrena
te majoritatea formațiilor care 
au ajuns șl tn anil precedent ta 
această postură onorantă, dar 
pe lingă ele au apăru și excepții. 
Oa — de pildă — C.S.Ș. 1 Ia bă
ieți (antrenor : Gheorghe Stoi
ca), echipă situată pe locul 2 tn 
seria a IlI-a (la egalitate cu o- 
cupanta locului I. cu șanse de 
calificare în turneul final), după 
foarte multi ani de anonimat 
complet. Remarcabilă este șl 
performanța junioarelor de la 
ROMLUX Ttrgovlștc, aflate pe 
locul 3 ta seria I. devansînd for
mații cu antecedente evident su
perioare.

Iată clasamentele după turul
I — feminin, seria I : C.S.S. Me
diaș 11 p. 2. C.S.Ș, 1 Constanta
II p. 3. ROMLUX Tîrgovlște 10 
P. 4. C.S.Ș. 2 București 9 p. 5. 
C.S.Ș. Bacău 8 p. 6. C.S.Ș. Tul- 
cea 7 p. 7. c.s.ș. Focșani 6 p : 
seria a Il-a : 1. C.S.Ș. Arad 14
р, 2. C.S.Ș. Dej 13 p, 3. C.S.Ș. 
Satu Mare 12 p, 4. C.S.Ș. Cluj- 
Napoca 11 p. 5 C.S.S. Timișoara 
10 p 6-, C.S.Ș. 2 Oradea 9 p. 7. 
C.S.Ș. GheorghenI 8 p, 8. C.S.S. 
Salonta 7 p : seria a in-a : 1. 
C.S.S. Sf. Gheorghe 14 p. 2.
с. s.s. 5 Ranld București 12 p, 3. 
C.S.S. Reghin 11 p. 4. C.S.S. Bra
șov 10 p. 5. C.S.S. R’mnlcu Vil. 
cea 10 p. 6. C.S.S. Ploiești 9 p. 
7. C.S.S 1 Oradea 8 p. 8. C.S.Ș. 
Cîmnina 7 n : masculin, seria Is 
1. C.S.S. Medias 13 p. 2. C.S.S. 
Arad 13 p. 3. c.s.ș. Cluj-Napoca 
13 p. 4 C.s.ș. i oradea n p. 5. 
ELBA Timișoara 10 p, 6. C.S.Ș. 
Tîrgu Mureș 8 p. 7. C.S.Ș. Sibiu

Divizia a de popice.

7 p. a. C.S.Ș. Baia Mare 5 p ; 
seria a n-a : 1. C.S.Ș. Pitești 
14 p, 2. C.S.Ș. 4 București 12 p, 
3. C.S.Ș. Tîrgu Jiu 11 p, 4. C.S.Ș. 
Brașov 11 p, 5. C.S.Ș. Deva 18 p, 
8. Dinamo București 18 p, 7. 
C.S.Ș. Tîrgovlște 8 p, * 
Rimnicu Vilcea ; seria 
1. C.S.Ș. 1 Constanța 
C.S.Ș. 1 București 11 p, 
Ploiești io p, 4. c.s.ș.
10 p. 5. C.S.Ș. - - 
reștl 7 p, 6. C.I 
7. C.S.Ș. Iași 5 p.

Turul al doilea se va desfă
șura. sub formă de turnee, în
tre 4—7 ianuarie și 26—28 ianua
rie 1990.

3. C.S.Ș.

i p,8. C.S.Ș. 
a IlI-a : 
ii p, ».
3. C.S.Ș.

3 Steaua
5 Rapid Bucu-

C.S.Ș. Galați 8 p.

La rugby, in „A
In cea de-a doua serie valo

rică a Diviziei A la rugby au a- 
vut loc meciurile din ultima e- 
tapă a turului campionatului :

Seria I : mașini grele 
BUCUREȘTI — POLITEHNICA 
AGRONOMIA IAȘI 3—19 (0—7).
Oaspeții au dovedit în acest joc. 
disputat pe un teren (Olimpia) 
impropriu, că aspiră îndreptățit 
la revenirea In primul eșalon. 
Ei au dominat marginea și gră
mezile ordonate, avînd în plus 
o linie de treisferturl care a pa
sat mult balonul, greu, înscriind 
patru eseuri — Doroftei 2, Luca 
și Chlrilă. Au mal punctat, din 
lovituri de pedeapsă, ieșeanul 
Cazacu, respectiv Văcaru. De la 
echipa învingătoare s-au remar
cat vasluianu, Doroftei. Chlrilă, 
Cazacu Gazdele, cu o formație 
tînără. lipsită de gabarit și talie, 
nu au avut resurse pentru a se 
ridica la nivelul adversarilor. A 
condus Gh. Voinea, din Buzău. 
(Cornel CRISTĂCHESCU). HIDRO
TEHNICA IAȘI — LOCOMOTIVA 
PAȘCANI 17—3 (13—3). Au mar
cat Florea, Samoilă eseuri, Mi. 
halache 2 l.p. + drop (H), Toma

scria a Il-a valorica
SCORURILE ETAPEI: LA BUCUREȘTI Șl TIRNĂVENI

FEMININ
• GLORIA BUCUREȘTI — 

METROM BRAȘOV 2501—2355 
(5—1). Recomandate de bunele 
rezultate obținute în acest cam
pionat șl de pozițiile lor frunta
șe din clasament (Gloria — lo
cul I și Metrom — locul II) 
cele două competitoare au oferit 
publicului spectator un meci a- 
tractiv. cu realizări tehnice deo
sebite. Bucureștencele au depă
șit in corpore „bariera" celor 
400 p.d„ avînd în experimentata 
Florica Neguțoiu (440) cea mal 
eficace jucătoare. Au urmat-o 
Ana Andreescu — 419, Octavia 
Ciocirlan — 417. Mariana Puțaru
— 415. Zoica Scarlat — 406 șl 
Ana Niță — 404. Brașovencele 
cu două mari „căderi*  (Adina 
Barbu — 357 și Ioana Minciună
— 365) nu puteau emite preten
ții la victorie, chiar dacă an- 
trenoarea-jucătoare Viorica Bo
tezam — 433. Cristina Badea — 
407 și Tatiana Cărămidă - 401 
au încercat să redreseze situa
ția A arbitrat Gh. Zăgreanu din 
Iași. (Ion PANA) « DERMAGANT 
TG. MURES — VOINȚA CRAIO
VA 2458—2337 (5—1). Muresen-
cele reușesc să cîștlge cea de-a 
doua partidă tn acest sezon. 
Cele mai bune realizatoare au 
fost Ana Făgăraș (D) — 429 și 
Paula Răduleseu (V) — 418. A 
arbitrat Al. Bereczl din Cluj-Na- 
poca. (Ioan PAUS — eoresn.) « 
VOINȚA SANATATEA ODOR. 
HEI — OLIMPIA I.E.I. BUCU
REȘTI 2396—2347 (3—3). Partidă 
echilibrată, datorită reolicil dlr- 
ze date de oaspete. Remarcate j 
Margareta Sebok (V) -^424 și Flo
rentina Dumitra (O) — 413. A

arbitrat C. Trif din Tg. Mureș. 
(Adolf PIALOGA — coresp) a 
DACIA PLOIEȘTI — VOINȚA 
ORADEA 2418—2250 (6—0). Meci 
la discreția formației ploieștene, 
care a condus în permanență. 
Orădencele au jucat slab, cel 
mai mare rezultat fiind al Eli- 
sabetei Boda — 391. De la gaz
de s-au Impus atenției Luminița 
Dogaru — 423, Luminița Popa — -. --------- ----- țo9. A411 șl Cornelia Popa — _ _
arbitrat Al. Tampa din Brașov. 
(Octavian BALTEANU — coresp.) - - „ - ------- RAPID

(5-1). Zsizsik 
Dumitru

- 412. A arbitrat I. Novac, 
Brașov (Petru FUCHS,

• C.S.M, REȘIȚA —
BUCUREȘTI 2462—2354 
S-au evidențiat Marla 
(C.S.M.) — 438 și Sorina 
(R) .............................din 
coresp.).

MASCUUN
• CHIMICA TÎRNAVENI — 

OLIMPIA REȘIȚA 5428—5106 (5—1). 
Cu trei Jucători peste 900 p.d. 
(Șt. Matias — 932, N. Szass — 
922 și M. Bernard — 919), și cu 
o dorință mai mare de victorie, 
gazdele s-au detașat In fața unei 
echlne Olimpia. In care doar C. 
Vîrtic (833) a coresouns aștep
tărilor. A arbitrat Gh. Nicoară, 
din Medias, (Ion DUCAN, coresp.)
• METALUL ROMAN — CAR- 
PATI SINAIA 5189—5055 (5—1). 
Moldovenii nu au avut o misiu
ne prea ușoară, reușind să se 
desprindă abia spre final. Au 
punctat mal decisiv. I. Tiron — 
927 și M. Iscluc — 380 de la gaz
de. resnertiv C. Irlmtaescu — 
868. (Mlho| CHIRTAC — coresp.) 
A VOINȚA T’MIȘOARA — 
C.F.R. CONSTANTA 4849—4779 
(35—251 A CONSTRUCTORUL 
GALAȚI — C.F.R. IAȘI 5271—5136 
(3-3).

Aflat) in fata unui extrem de 
dificil examen internațional — 
Campionatele Europene de sală 
(1—3 decembrie, la Atena) — 
trăgătorii noștri fruntași de tir 
cu arcul stat reuniți pentru pre
gătire sub conducerea antrenori
lor Lucian Nlcolaescu si Ale
xandru Deneș. După un stagiu 
la Herculane (unde „recuperarea 
și refacerea*  au fost armonios 
îmbinate cu „ședințele*  tehnice) 
și un concurs de verificare la 
Aninoasa (Petroșani), zilele tre
cute întregul lot a semnat „pre
zent*  la „Cupa lașului". Evi
dent, protagoniștii acestei com
petiții de sală, cu trageri pe dis
tanțe scurte (25 șl 18 m), au fost

„tricolorii*,  el punctînd decisiv 
pentru podiumul de premiere, 
astfel că și clasamentele senioa
relor șl seniorilor ii au in frun
te. $i cum nivelul disputelor a 
depășit pe acela al unor con
cursuri anterioare, s-au Înregis
trat șl două noi recorduri na
ționale, ambele stabilite de Ma
rina Moloce (Carpați Gălănești), 
care, după revenirea sa ta are
na competlțională, se dovedește 
tot mal bună, de la o întrecere 
la alta. Ea a reușit în tragerile 
de la 25 m să acumuleze 570 p, 
cu 8 p mai mult decit vechiul 
record al Dianel Nlcolaescu (O- 
llmpla), iar pe total fit A 1.132

2" S-A ÎNCHEIAT PRIMA PARTE A ÎNTRECERII
l.p. Arbitru : V. Popescu. (M. 
MACOVEI, coresp.). T.C. IND. 
CONSTANTA — DUNĂREA GIUR
GIU 32—7 (16—0) : Chiru 3, Tu
dor, Popescu, Nica, Călin — 
eseuri, ultimul transformînd două, 
respectiv Costea eseu, Oane l.p. 
A arbitrat M. Galanda. (N. ZA- 
IFU, coresp.). HIDROTEHNICA 
FOCȘANI — CONSTRUCTORUL 
CONSTANTA 21—9 (17—0). In
clasament : T.C. Ind. 19 p, Po
litehnica Agronomia 19 p, Hidro
tehnica Iași 15 p, Dunărea 13 p, 
Hidrotehnica Focșani 13 p, Con
structorul 13 p. Mașini Grele 11 
p, Locomotiva 9 p.

Seria a Il-a : PETROLUL ARAD 
— SPORTUL STUDENȚESC 
TMUCB 7—3 (3—0). Un jOC Viu
disputat, tnchelat cu victoria me
ritată a echipei locale. Au în
scris Rus eseu, Brumă l.p. (P), 
Szvercsak l.p. A condus ieșea
nul Gh. Prlsacaru. (N. STRA-

JAN, coresp.). METALURGISTUL 
CUGIR — ENERGIA BUC. 12—16 
(12—13) : Pogan eseu, Manea 2 
l.p. +tr. (M), Zafiescu, Zoie e- 
seuri, Podărescu 2 l.p. + tr. Arbi
tru : C. Toană, din Craiova. (M. 
VÎLCEANU, coresp.). PETROCHI
MISTUL PITEȘTI — GLORIA 
buc. 13-12 (9-6) : R. Sandu, 
Corbu, eseuri, I. Popa l.p. +tr. 
(P). Frăsineanu 2 l.p., Hera, Bi- 
direl — drop. A condus E. Stoi
ca — Buc., (S. IONESCU, 
coresp.). IAMT ORADEA — 
TRANSLOC ALBA IULIA 21—9 
(18—0) : Perțe 2 eseuri, Csornai 
2 l.p., drop, 2 tr„ (respectiv Da
vid eseu, Pândele l.p. -l-tr. Ar
bitru : P. Soare Buc. (I. GHIȘA, 
coresp.). tn clasament : Sportul 
19 p, Energia '
Petrochimistul
p, Gloria 11 p, 
talurgistul 9 p.

17 p, IAMT 17 p, 
15 p, Transloc 13 
Petrolul 11 p, Me

p, cu 13 p în plus fată de cea 
mai bună performanță româneas
că realizată, cu un an ta 
tot de Diana Nlcolaescu.

întrecerea senioarelor a 
dominată clar de Marina 
ce, care, a condus plutonul arca- 
șelor tacă de la prima serie de 
tragere, de la 25 m. Diferența 
de 10 p dintre ea și cea mai a- 
propiată concurentă — Gabriela 
Cosovan (Voința Rădăuți) — s-a 
păstrat pînă spre finalul compe
tiției, ctad rădăuțeanca a reușit 
să se apropie de 7 p. Cealaltă 
membră a lotului național, mul
tipla campioană șl recordmană 
Diana Nlcolaescu, a avut un în
ceput bun, dar tn seria a n-a, 
de la 25 m, a avut o ezitare de 
care a profitat Eva Lancz (Voin
ța Satu Mare), situată, meritat, 

a 
in 

____________  _ ______ ,___ A-
drian Călin (Voința Satu Mare) 
și Victor Stănescu (Metalul Plo- 
peni), aflați. pe rînd, în frun
tea clasamentelor Intermediare, 
iar la sftrșit, pe primul loc. la 
egalitate de puncte. Barajul care 
a urmat a fost adjudecat de săt- 
mărean, cu un total ce ne scu
tește de alte comentarii : 73 la 71.

REZULTATE, senioare : 1. Ma
rina Moloce 1132 p, 2. Gabriela 
Cosovan 1125 p. 3. Eva Lancz 
1093 p, 4. Diana Nicolaescu 1087 : 
seniori : 1. Adrian Călin, 2. Vic
tor Stănescu. ambii cu 1146 p, 3. 
Andrei Berki (Voința Satu Mare) 
1124 p, 4. Aurel Robu (Ollmnia) 
1120 p : junioare A : 1. Alina 
Nlcolaescu (Olimnla) 972 p, 2. 
Elena Văleanu (C.S.M. Iași) 963 
p. 3. Noemi Honie (Voința Satu 
Mare) 927 p ; juniori A : * 
zar Alexandrescu (C.S.M. 
1084 p 2. Ferencz Tamaș 881 p, 
3. Levente Tamas 841 p (ambii, 
Voința Tg. Muresl : junioare B : 
1. Luiza Vizitiu (Voința Tg. Mu
reș), juniori B : 1. Benone Mun- 
teanu (C.S.M. Iași) 974 p.
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Ute Schorger și A. Berbescu 
(cl. a V-a), Hanelore Holzinger 
și D. Lazăr (cl. a VI-a), Ane- 
rose Schneider și C. Pi- 
tuiescu (cl. a VI-a), Niculina 
Gheorghica și G. Ongerth (cl. 
a VHI-a), Laura Lazăr și 

Bocan (cl. a IX-a). Pro- 
s-au desfășurat

A.
bele crosului 
pe trasee bine alese din incin
ta comunei).
coresp.).

VASLUI, 
a Clubului 
localitate 
termediul 
țiunea de depistare a unor po
sibile valori pentru perfor
manță. Pepinierele de bază 
ale handbalului vasluian au 
fost și se mențin școlile nr. 2, 
3 și 5, acolo unde atît condu
cerile acestora, cit și cadre
le didactice de specialitate 
sprijină direct acțiunea și 
contribuie la modelarea unor 
viitori handbaliști. Să su
bliniem faptul că prin această 
susținută acțiune de selec
ție au fost descoperiți cel pu
țin trei jucători cu reale per
spective de afirmare : Sergiu 
Bădiță — 1,94 m, Cristian
Topceanu și Florin Cucu — 
1,90 m, acum elevi la Liceul 
industrial nr. 3 din Vaslui și 
care se află In vederile fede
rației pentru loturile speran
țelor’ .

Un îndemn și pentru antre
norii celorlalte secții ale 
C.S.S. Vaslui, de a acorda 
muncii de selecție atenția cu
venită.

(Ilic

Secția i 
Sportiv 

continuă,

IONESCU,

de handbal 
Școlar din 

prin in- 
antrenorilor ei, ac-

primei grupe valorice masculi
ne, Universitatea A.S.A. Cra
iova cîștigînd, din nou. toate 
partidele. Componenții săi — 
Vasile Florea, Călin Toma, 
Cristian Tiugan, Cristian Ignat, 
Mircea Nicorescu, Răzvan Cre- 
țu — au manifestat o superio
ritate incontestabilă, 
și de meciaverajul _______
108—38. Cel mai echilibrat joc 
a fost cel dintre Spartac Sti- 
rom și C.S.M. A.S.A. MECON, 
în care victoria a revenit la 
limită bucureștenilor R. Revisz, 
D. Onețiu, C. Dorcescu, S. 
Cauri, L. Birlan, aceștia im- 
punîndu-se cu 9—8 în fața clu
jenilor S. Crișan, Z. Zoltan, D. 
Cioca, O. Mesaroș I, Chindris, 
C, Lazici. Rezultate: UNIVER
SITATEA A.S.A, 9—1 cu C.S.Ș. 
Constructorul înfrățirea Tg. 
Mureș (Florea 3, Toma 2, Ni
corescu 2, Ignat 1, Florea — 
Toma 1; Barabaș 1), 9—4 cu 
C.S.M. A.S.A. Mecon (Florea 
3, Ignat 3, Toma 1, Tiugan 2; 
Crișan 2, Zoltan 1, Zoltan — 
Crișan 1), 9—5 cu Spartac Sti- 
rom (Florea 4, Tiugan 2, Ignat
2. Toma 1: Revisz 2, Birlan 2, 
Dorcescu — Birlan 1); SPAR
TAC STIROM 9—0 cu C.S.Ș. 
Constructorul înfrățirea (Re
visz 2, Dorcescu 2, Onețiu 2, 
Cauri 2, Cauri — Revisz D, 
9—8 cu C.S.M. A.S.A. Mecon 
(Revisz 4, Onețiu 2, Dorcescu 
1. Cauri 1, Cauri — Revisz 1; 
Cioca 3, Crișan 2, Mesaroș 2, 
Zoltan 1); C.S.M. A.S.A. ME
CON 9—3 cu C.S.S. Constructo
rul înfrățirea (Zoltan 3, Cioca
3, Crișan 2, Mateiu — Zoltan

ilustrată 
general:

1, Moldovan 2, Balint 1). 
ALBU — coresp.).

SATU MARE. Deși a cîștigat 
acest ultim turneu al grupei 
valorice secunde, seria a Il-a, 
C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Con
stanța a retrogradat din divi
zie, in timp ce în prima grupă 
valorică a promovat formația 
bucureșteană Mecanică Fină, 
Rezultate: C.S.Ș. 2 ȘTIINȚA 
IJPIPS 9—8 cu Voința S. Marc. 
9—3 cu Geamul I.C.C. Scăeni,
8— 9 cu Mecanică Fină ; GEA
MUL 9—6 cu Mecanică Fină,
9— 6 cu Voința; MECANICĂ 
FINA 9—3 cu Voința. (ST. 
VIDA — coresp.).

TG. MUREȘ. Paralel cu în
trecerile primei grupe mascu- 

au avut loc și disputele 
grupa secundă, seria a 
feminină, la capătul că- 
Eternii Oradea s-a cali- 
în plutonul de elită. în 
ce C.S.Ș. înfrățirea Con

line 
din 
Il-a, 
rara 
ficat 
timp 
structorul Tg. Mureș a retro
gradat. Rezultate: C.S.Ș. 2 
ȘTIINȚA IJPIPS CONSTANTA 
5—2 cu C.S. Arad (Șerban 3, 
Kiss 1. Pintilie 1; Geller 1, 
Otavă 1). 5—4 cu Eternii (Kiss 
3, Catană 1, Niculae 1; Marton 
2, Szabo 1, Cheler 1), 3—5 cu 
C.S.Ș. Constructorul înfrățirea

Popoviclu 
ETERNIT 

_ 1, 
1, Geller

(Șerban 2. Kiss 1;
2, Lohr 2. Blazi 1); ________
5—3 cu C.S. Arad (Cheler 3, 
Marton 2; Căruceru 1 _
1, Otavă 1), 4—5 cu C.S.Ș. Con
structorul înfrățirea (Cheler
2, Marton 1, Szabo 1 ; Lohr 3, 
Popovlciu 2); C.S. ARAD 5—3 
cu C.S.S. Constructorul înfră
țirea (Căruceru 2, Geller 2. O- 
tavă 1; Lohr 3). (C. ALBU — 
coresp.).
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fAT CARE NU REFLECTĂ

DIN TEREN
1 ROMANIA 1 (0)|
J DANEMARCA 2 (0)|
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Stadion Giulești; teren bun, 
puțin moale; timp frumos, dar 
rece; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi; 14—6 (pe poartă: 7—3). 
Cornere: 15—2. Au marcat : T. 
CRISTEA (min. B0), respectiv 
FRANDSEN (min. 61), MADSEN 
(min. 85).

ROMANIA : Lucescu — Cotora, 
T. CRISTEA, Lucaci, M. Pană - 
TIMOFTE I, LUPESCU, Ursea 
(min. 46 Stănici), I. Dumitrescu 
— Cr. Sava, Neagoe (min. 69 
Hanganu).

DANEMARCA î RINDOM — 
RIEPER, HANSEN, Maldrup, B. 
Nielsen — Risom, MADSEN, 
Molby, FRANDSEN — Molnar 
(min. 75 A. Nielsen ; min. 79 P. 
Nielsen), Stradal.

A arbitrat L. Loizu (Cipru). 
Cartonașe galbene : MADSEN, 

MOI.BY, COTORA.

CLASAMENTUL
1. Bulgaria
2. România
3. Danemarca
4. Grecia 

5 4 0 1 14- 4 8 
«343 8-76 
«111 4-14 6 
4113 3-9 3

liberă executată de la aproxi
mativ 11 m, perpendicular pe 
poartă, de același FRANDSEN 
este fructificată, pe lingă 
„zid": #—1. Echipa noastră 
se „aruncă* 1 în atac, domină 
cu insistență, forțează egala- 
rea; apar cîteva momente 
bune in prim-plan cu I. Du
mitrescu (dar cit de neinspirat a 
fost), cu Timofte (cel mai bun 
de pe teren), însă a lipsit con
centrarea la finalizare. Cînd 
mai tot efectivul reprezenta
tivei „tricolore11 se afla avin- 
tat in ofensivă, un contraatac 
rapid (min. 85) și o combi
nație în doi MADSEN — Stra
dal il aduce pe primul in po
ziție ideală de gol și ...0—2! 
Urmează un șut al lui I. Du
mitrescu — alături de poartă 
(în min. 86), un altul al lui Cr. 
Sava (min. 89) — portarul danez 
scapă balonul, pe care Timof
te I îl reia în... Rindom, pen
tru ca în ultimul minut de 
joc, la al 15-lea corner, pe care 
l-a executat Stanici, T. CRIS
TEA să reducă din handicap. 
O înfrîngere neașteptată, cu 
destule învățăminte. asupra 
cărora vom reveni.

• C1ȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 12 NO
IEMBRIE 1989. Cat. 1 (13 rfezul- 
tate) : 2 var. 100% a 16.645 lei 
și 88 25% a 4.161 lei ; cat. 2 (12
rezultate) : 54 100% a 1.254 lei și 
1.696 25% a 313 lei ; cat. 3 (11 
rezultate) 328 100% a 240 lei și 
15.308 25% a 60 lei.

Stelian TRANDAFIRESCU

erului executat de Stanici. T. Cristea reduce 
ndom (cel căzut) este învins... tlrziu I

Foto ; Nicolae PROFIR
■—•------
STAI LOTO-PROHOSPORT INFORMEAZĂ
PRONO- 

ercuri, 15 
în Bucu- 
din str. 

nd de la 
deci. Ia 
uite de 
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sală ’■ Ar 

e progra- 
Numerele 
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>gram, la 
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let „întreg**,  la categoria I. Tot 
la tragerea respectivă s-au mai 
obținut și 4 cîștiguri „sferturi**,  
a cite 17.560 lei.
• Desigur că participanții nu 

vor scăpa din vedere nici TRA
GEREA MULTIPLA LOTO de 
duminică, 19 noiembrie, care e- 
chivalează, practic, cu 4 trageri 
LOTO obișnuite.

int DOAR 
ția partl- 
să-și ex- l'GVR \ 
vineri, 17 
vorba de 
cîștlgurile 
așa după 
•ezultatele 
are la ul- 
i„ Astfel, 
rtneri, 3 
lina, din 
i autotu- 
e un bi

Ieri, în preliminariile C. E. de juniori

VICTORIE PE LINIA DE SOSIRE
PLOIEȘTI, 14 (prin tele

fon). Ălergînd o întreagă 
campanie preliminară pen
tru victorie, iată că cea mai 
mare reprezentativă de juniori 
a României a „spart gheața*'  
chiar pe linia de sosire, în 
partida cu echipa similară a 
Danemarcei, din cadrul pre
liminariilor C.E., cîștigînd cu 
3—1 (1—1). însă acest suc
ces a fost realizat cu mare di
ficultate pentru că replica 
partenerei s-a dovedit a fi în 
permanență una dîrză, ea în- 
registrînd un plus în planul 
angajamentului în joc, dez
văluind intenții ofensive chiar 
din, start. „Unsprezecele" nos
tru are totuși un debut favo
rabil, deschizînd scorul în 
min. 4 : la violentul șut al Iui 
Gabor, de Ia 17 m, Tur comite 
henț in careu și JELEA trans
formă cu precizie penaltyul a- 
cordat. Surprinzător însă, în 
continuare tinerii tricolori 
schimbă partitura, trecind la 
o tactică de așteptare, de tem
porizare, jocul derulîndu-se 
cu precădere în zona centra
lă a terenului. Mai insistenți 
se arată oaspeții, pentru că 
ritmul acțiunilor noastre este 
lent, fără consistență. Abia în 
min. 30 notăm o excepție de 
la regulă, cînd Gabor pătrun
de în careu, dar ezită o clipă, 
fiind apoi deposedat. O peri
culoasă acțiune a lui P. So
rensen este blocată de Arti- 
mon, în min. 31, iar Zâne iro
sește, în min. 35, o bună situa
ție, șutind de la 12 m peste 
bară într-un moment cînd por
tarul era căzut la pămînt. După 
o frumoasă acțiune a lui Je
lea, în min. 38 Săvoiu ajunge 
față în față doar cu Jensen, 
care îi „fură“ însă mingea. In 
min. 41, Zanc gafează și în de
fensivă, iar Haidiner stopează 
cu prețul cartonașului galben 
impetuoasa pătrundere a lui 
Ekelund. Defensiva noastră 
rămîne fără replică în min. 
44, cînd P. SORENSEN reia 
din voleu, de la 10 m, centra
rea lui Ekelund. Prima re
priză se încheie cu o nouă o- 
cazie a lui Săvoiu — „cap“ de 
la 6 m la o minge pusă per
fect de Jelea.

La reluare, întîlnirca a 
fost mult mai animată, cu

ÎNTRE VESTIARUL Șl GAZONUL DIVIZIEI B!

I
Ii

J
*

• LA GALATI, du
minică, a fost o vreme 
mohorită, frig, vînt pă
trunzător șl Burniță. Pe 
stadionul Oțelul, unde 
fosta divizionară A își 
joacă acum meciurile, 
s-au aflat însă peste 
6 000 de spectatori. A- 
devărații suporteri, a 
căror sportivitate se cu
vine s-o remarcăm. ® 
Oțelul a învins pe Po
litehnica Iași eu 4—0. 
Scorul putea fl și mai 
mare. „Asta contează 
mai puțin acum, ne spu
nea ing. Săvel Rotaru, 
din conducerea clubului. 
Important e că echipa a 
jucat bine și că e în
dreptățită să aspire la 
promovare**.  „Dialogul 
de la Dunăre**,  Galați — 
Brăila, se anunță pasio
nant. Dar mai e și... Bu- 
zăul I • Agiu a jucat 
bine, dar nu l-am re
marcat pentru un gest 
mal puțin sportiv, cînd 
l-a alergat pe Drăgol, 
care se ciocnise involun
tar cu I. Gigi. ft I. Mo- 
rohai, antrenorul gălă- 
țenilor, era bucuros. V. 
Simlonaș, în schimb, 
tare abătut. Revenirea 
Iul la Iași a coincis cu 
acest eșec. Dar Simionaș 
era supărat rău că unii 
jucători au evoluat slab. 
Chiar și cei cu experi
ență, portarul Cîmpeanu 
și Constantin. In schimb, 
ne-a plăcut Dobrea, 21 
de ani, o extremă cu 
mare viteză. (AL. C.).
• UN PORTAR DE 

NOTA 10 ! Dacă un an
trenor federal l-ar fl vă
zut duminică pe porta
rul Gloriei din Reșița. 
Balasz, cu siguranță că 
ar fi replicat : Asta-i 
de... națională**.  Da, ve
chea cunoștință a Divi
ziei A. care a apărat 
buturile lui F.C.M. Bra
șov și F.C. Bihor, a fost 
extraordinar în inter
venții. A ..scos*  (nu e- 
xagerăm) multe goluri
gata făcute, a planat u- 
luitor în stingă și în

1 ROMÂNIA 3 (1)|I DANEMARCA Ijljj

Stadion Petrolul ; teren bun ; 
timp însorit ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi 21—9 (pe poarta: 
12—5). Cornere : 8—2. Au mar
cat : JELEA (min. 4, din 11 m), 
GABOR (min. 83 și 89), respec
tiv P. SORENSEN (min. 44).

ROMANIA : Coiceag — Moldo- 
veanu, Haidiner, ARTIMON, HA- 
ȚEGANU — GABOR, Zanc, Sabo, 
Moga (min. 89 Dicu) — JELEA 
(min. 86 Țicu), SĂVOIU.
DANEMARCA : Jensen — Mar- 

gaard, Tur, Laursen, Christian
sen — N. Sorensen (min 46 
Thorninger), HANSEN, MARTIN 
JOHANSEN, Michael Johansen 
(min. 65 Kristensen) — P. SO
RENSEN. Ekelund.

A arbitrat S. iiadjistcphanou 
(Cipru).

Cartonașe galbene : MARTIN 
JOHANSEN, SĂVOIU, HAIDINER, 
MICHAEL JOHANSEN, LAURSEN. 
GABOR.

CLASAMENTUL GRUPEI
1. Spania
2. Danemarca
3. România
4. Austria

A mal rămas 
da Spania —

5 3 11 9-8 7
6 2 2 2 11-14 6
6 14 1 7-7 4
5 0 3 2 3- 7 3 

de disputat partl- 
Austria.

ritm alert, ambele combatante 
lansîndu-se spre golul victo
riei. Mai întreprinzători și mult 
mai deciși s-au arătat juniorii 
noștri, ei avînd un final în 
plin sprint, cu două goluri 
marcate de GABOR, un auten
tic catalizator al echipei : în 
min. 83, cu un șut de Ia 10 r 
după o acțiune pozițională pre
lungită, și în min. 89, cu un 
„lob“ de la 16 m. Pînă la a- 
cest final debordant, „unspre
zecele* 1 tricolor a mai avut cî
teva bune ocazii de a schinT 
tabela de marcaj, însă finali
zarea a lăsat de dorit, culmi- 
nînd, în min. 80, cu ratare 
penaltyului de către Jelea 
(acordat pentru fault comis a- 
supra lui Zanc), mingea „muș- 
cînd“ transversala. Un 3—1 
de palmares, care însă nu 
schimbă acel... 1—3 de pe ace
lași stadion din meciul cu re
prezentativa Spaniei, disnutat 
în primăvară.

Adrian VASILESCU

dreapta, arătîndu-și din 
plin măiestria. • Echi
pa lui Dudu Georgescu 
ne-a etalat un frumos 
desen tactic, dar. acolo 
în atac prea se com
plică în combinații fără 
... sfîrșit. Ca să nu spu
nem că nimic nu i-a 
ieșit omului de bază. 
Mărgineanțu. Combativ 
și periculos, în compa
rație cu acesta, a fost 
juniorul-extremă Cirstea, nemaivorbind de alt tî- 
năr component al „roș- 
negrilor**,  mijlocașul Gli- 
gorovici. Atenție. Du
dule, echipa a cam .. 
gîfîlt de prin minutul 
60 ! A Aprecieri pentru 
marea ambiție a forma
ției antrenorului D. Firi- 
țeanu (Gloria). Ea șl-a 
jucat cu ardoare șanse
le, lăsîndu-ne impresia 
unei formații din pri
ma jumătate a clasa
mentului. (S. TR.)
• LA CARACAL, ME

CIUL F.C.M. — MINE
RUL MOTRU a benefi
ciat de condiții de orga
nizare demne de o 
partidă de prima di
vizie. Pornind de la în
tregul complex de in
stalații al stadionului, de 
la starea gazonului și 
încheind chiar cu... exi
gența publicului, și ea 
de cota primei scene. M 
Juniorul la înălțime, tn 
cazul nostru. Murariu 
(F.C.M. Caracal) nu doar 
autorul golului victoriei 
printr-o frumoasă exe
cuție. dar și al altor 
acțiuni incisive. Si Mu
tică, cel mai tînăr 1ucă- 
tor al Minerului. ne-a 
plăcut. Măsura utilizării 
obligatorii a acestor spe
ranțe ale fotbalului nos
tru se justifică din plin..
• Pe banca tehnică a 
oaspeților. C. Cită. care 
l-a tnlocuit pe C. Toma, 
prezent 10 luni la con
ducerea Minerului. Se 
impune mai m-*vă  sta
bilitate tn direcția a- 
ceasta • R. Popa

(F.C.M. Caracal) a fost 
menajat, pentru o com
pletă restabilire după o 
accidentare, el nefiind 
utilizat in această parti
dă. Cu toate că el a do
rit mult să joace. în 
schimb Balaur II n-a a- 
părut pentru că n-a res
pectat programul de 
pregătire. Două sugesti
ve — dar opuse — e- 
xemole de a privi obli
gațiile față de echipă. 
(EF. I.)
• ANTRENORUL E. 

CHIPEI Metalul Mija,
Ion Pftunescu. Ind* ”’"- 
nește funcția de cinci
ani la aceeași formație 
lucru mai rar întîlnlt la 
noi. * Stadionul echi
pei se înnoiește. In pre
zent sînt în curs de fi
nisare o tribună acoperită si a""— ,.,o-t*->rc
dusuri, cabine de ma
sai) «*  Conducerea aso- 
c*n* 1ei <s—Hve Metal”) 
Miia acordă o mare a- 
tentie iucătorilor tineri. 
Asa se explică că ac
tuala formație d’mbovi- 
teană are în rindurile el 
o serie de elemente ta
lentate și de vi'tpr pr’n- 
tre care Neac-u r'—xtas.

central — 1,80 m), G. 
Ioniță, I. Ioniță, Pirje, 
Chircu — care-I Înlo
cuiește cu succes pe ta
lentatul Alex. Rus, gol- 
geterul campionatului 
trecut (accidentat) —, Ma- 
tinca, Dobre etc. Unii 
dintre ei sînt crescuți 
in pepiniera proprie. 
(I. P-)• NOTĂ DE SPORTI
VITATE. Frumos gestul 
antrenorului echipei Și
retul Pașcani. Cornel 
Pavlovlci, care la sfîrșl- 
tu) partidei de la Foc
șani. eu Unirea (scor 
0—n a avut tăria morală 
de a veni la cabina ar
bitrilor și a-i felicita pe 
aceștia pentru modul 
corect în care au condus 
acest joc 49 Emoții mari 
în tabăra Unirii Focșani 
înaintea partidei eu Și
retul Pașcani. Oameni 
din conducerea asocia
tei acuzau șocul psiholo
gic după înfrîngerea su
ferită de echipa Unirea, 
ne teren propriu. în 
urmă eu două săptămîni 
în fața echipei C.S. Bo
toșani (scor #—1). Dar 
de data aceasta echipa

PARTIDA NR. 416
• Partida de astăzi este a 416-a din întreaga activitate a 

echipei noastre naționale. Cele 415 meciuri disputate pînă acum 
s-au soldat cu următorul bilanț :

415 170 IM 139 685—623
• lată și rezultatele celor 12 partide dintre formațiile Româ

niei și Danemarcei, care au avut loc pînă acum : 23 iunie 
1963 (Copenhaga) : 3—2 (1—1) pentru turneul olimpic ; 3 no
iembrie 1963 (București) : 2—3 (1—3) T.O. ; 28 noiembrie 1963 
(Torino) : 2—1 (1—0 ; 1—1) T.O. ; 10 octombrie 1971 (Copen
haga) ; 1—2 (0—2) T.O. ; 31 mai 1973 (București) : 2—3 (0—1)
T.O. ; 13 octombrie 1974 (Copenhaga) : 0—0 (C.E.) ; 16 mal 1975 
(București) : 6—1 (2—0) C.E. ; 4 iunie 1975 (București) s 4—0 (1—9) 
T.O. ; 16 iunie 1975 (Copenhaga) : 2—1 (1—0) T.O. : 15 aprilie 1981 
(Copenhaga) : 1—2 (0—0) A ; 1 septembrie 1982 (București) ; 1—0 
(1—0) A ; 11 octombrie 1989 (Copenhaga) 0—3 (0—2) C.M.

0 Vă prezentăm și lista selecționabililor noștri, cu cluburile 
cărora aparțin, virsta șl numărul de selecții : PORTARI : Lung 
(Steaua) 33 de ani 61 selecții în echipa A ; Stelea (Dinamo), 22, 
2 A ; FUNDAȘI : D. Petrescu (Steaua) 22. 4 A ; Iovan (Steaua), 
29, 31 A ; Bumbescu (Steaua) 29. 15 A ; Andonc (Dinamo) 29, 41 
A ; Săndoi (Univ. Craiova), 24, 8 A ; Ungureanu (Steaua), 33, 56 
A ; Klein (Dinamo) 30 75 A ; MIJLOCAȘI : Sabău (Dinamo), 21, 
16 A ; Hagi (Steaua) 24. 52 A ; Rotariu (Steaua) 27, 9 A ; Lupu 
(Dinamo), 22, i A ; Gh. Popescu (Univ. Craiova), 22. 11 A ; Ma- 
teuț (Dinamo) 24, 42 A ; Mujnai (Steaua) 24, 4 A ; ATACANȚI : 
Lăcătuș (Steaua) 25, 3t A ; Balint (Steaua) 26. 18 A ; Răducioiu 
(Dinamo) 19. deb. ANTRENORI : Em. Jenei și C. Drăguțin.
• Lotul oaspeților îi cuprinde pe: Schmeichel (Brondby) 28 de 

ani, 27 selecții in echipa A ; Rassmusen (Aarhus) 23, 32 A — 
PORTARI ; Sivebaek (St. Etienne) 23, 60 A : Olsen (Brondby) 
28, 36 A ; Larsen (Vejle) 27. 13 A ; K. Nielsen (A. Villa) 28, 
31 A ; I. Nielsen (Eindhoven) 32. 50 A ; Heintze (Eindhoven) 
26, 19 A — FUNDAȘI ; Lerby (Eindhoven) 31, 66 A ; Jensen 
(Hamburg) 24, 28 A ; Helt (Lyngbyi 30, 35 A ; Bartram (Uer- 
dingen) 27, 23 A ; M. Laudrup (Barcelona) 25, 57 A ; Vilfort 
(Brondby) 27. 24 A — MIJLOCAȘI ; rastrup (L. Town) 26. 16 
A ; B. Laudrup (Uerdingen) 20, 16 A ; Poviscn (Eindhoven) 
23, 29 A — ATACANTE ANTRENOR : S. Piontek.

ROMANIA - DANEMARCA, MECIUL DECISIV
(Urmare din doo. I)

portare care să fie ineununată 
de victorie, o dăruire exempla
ră, chiar pînă la sacrificiu. 
După exact 20 de ani. vrem și 
trebuie să fim din nou pre- 
zenți la un Campionat Mondial, 
în galeria marilor echipe.
Cit îi privește pe danezi, cum 

ne anunța și Piontek la con
ferința de presă de luni seara, 
ei au făcut ieri un antrena
ment și au rezervat foarte 
mult timp pentru odihnă. 
„Pentru că știm prea bine, de
clara antrenorul oaspeților, că 
la București ne așteaptă un 
joc greu, că echipa României 
e redutabilă1*.

La antrenamentul de ieri al 
echipei sale, ca și la conferin
ța de presă care a urmat, an
trenorul Sepp Piontek a dove
dit că și-a mai pierdut din cal
mul arătat cu o zi înainte. El 
a fost destul de circumspect în 
privința formației pe care o 
va alinia în partida de azi, 
spunînd că va mai reflecta a- 
supra ei pînă aproape de ora 
jocului.

Desigur că Piontek și jucă
torii lui speră să obțină cali

Goanță înscrie din lovitură de la 11 m al doilea aol pentru Rapid 
in meciul cu Chimia Rm. Vilcea Foto : Dragoș TÂRLEA

ficarea. Dar fotbaliștii noștri, 
antrenorii lor, noi toți care 
vom fi astăzi cu toată căldu
ra alături de „unsprezecele" 
reprezentativ al țării, avem de
plina încredere că echipa care 
va merge la Roma va fi cea a 
României.

DIN TOATA INIMA. MULT 
SUCCES „TRICOLORI" !

CLASAMENTUL GRUPEI I

1. Danemarca S 3 2 0 14- 3 8
2. ROMANIA 5 3 11 7-4 7
3. Bulgaria 5 113 6-7 3
4. Grecia 5 0 2 3 2-15 2

Tot astăzi se dispută Si 
meciul Grecia — Bulgaria.

Partida de azi, găzduită de 
stadionul Steaua, va începe la 
ora 14 și va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Italia, 
cu T. Lanese la centru, L. Mag- 
ne și A. Amendolîa la linie. 
Observator din partea F.I.F.A. 
este J. Leroy (Franța).

focșeneană șl-a regăsit 
tonusul, cîștigînd, ce-1 
drept, la limită, dar ab
solut meritat. (A. P.).
• TEMERILE MANI

FESTATE de condu
cerea tehnică a echipei 
Metalul Bocșa înaintea 
meciului cu Olimpia Satu 
Mare erau îndreptățite, 
deoarece poziția din cla
sament s' rezultatele an
terioare indicau ca fa
vorită echipa oaspete. 
Dar... golul iul Dogan, 
din min. 3, a risipit a- 
ceastă stare apăsătoare, 
dînd aripi echipei locale, 
care a cîștigat pe merit 
o partidă ce se anunța 
foarte grea. • Ne ală
turăm și noi opiniei ob
servatorului federal Va- 
sile Dumitrescu în Ie- | 
gătură cu juniorul M. 
Constantinescu. o extre
mă clasică, cu o teh
nică bunâ, prezent ta 
permanentă la cele două 
faze ale jocului, pose
sor al unul sut foarte 
puternic • Din echipa ; 
sătmăreană merită evi
dențiate eforturile depu- ■ 
se de Boje și Fatkoș.
(Viu S.)



TRAGEREA LA SORȚI IN CUPELE EUROPENE ACTUALITATEA ȘAHISTA

LA HANDBAL (m)
La sediul din Basel al Fede

rației Internaționale de Hand
bal a avut loc ieri tragerea la 
sorți a sferturilor de finală 
ale cupelor europene pentru 
echipele masculine. în Cupa 
Cupelor se vor disputa urmă
toarele partide ; C.S.M. Minaur 
Baia Mare — Bramac Vesz- 
prem (Ungaria) ; VfL Gum-

mersbach (R.F.G.) — Grassho
ppers Ziirich (Elveția) ; Drott 
Halmstad (Suedia) — Wybr- 
zeze Gdansk (Polonia) ; TV 
Grosswaldstadt
Teka Santander (Spania). Me- 
ciurile-tur vor
tre 12 și 18 martie 1990, 
cele retur sînt 
intre 19 șl 25 martie.

(R.F.G.)

avea loc !n- 
I, iar 

programate

(Urmare din pag. T>

ne ușoară; cu prețul unor 
foarte mari eforturi, ele au 
reușit să-și realizeze scopul, 
egalînd, în min. 57 (24—24) și 
preluînd chiar in același mi
nut conducerea (25—24). In re
plică, handbalistele franceze au 
egalat (25—25, in min 58), dar, 
prin golul concretizat de Vic
torina Stoenescu, C.F.R. Cra
iova și-a asigurat o frumoasă 
victorie de palmares, în fața 
redutabilei echipe a Franței. 
Să remarcăm impulsul de re-

vitalizare dat echipei sale de 
către tinăra portăriță Adela 
Beldea, care a apărat 5—6 si
tuații clare de gol și a lansat 
contraatacuri fructificate 
mult aplomb de 
pierele sale. Au 
nescu 7 (3 din 7 
eu și Cițu cite .___ ._ _
SUn și Slmion cite 2, Cioc și 
Văruț cite 1, respectiv Du- 
gray 8, Philippe și Roca cite 
4, Bara și Boutinaud cite 3, 
Democrite 2 și Reuter 1. Au 
condus foarte bine, T. Pleșa și 
V. Siffhicea.

cu
către coechi- 
inscris: Stoe- 
m). Manoles- 
5, Ionlșcu 3,

JUNIORUL Z. KEREKES- LOCUL 3 IN CONCURSUL
DE PATINAJ ARTISTIC DE LA BERLIN

Tinârul nostru reprezentant 
Zsolt Kerekes a avut o com
portare meritorie la concursul 
internațional de patinaj artis
tic pentru 
la Berlin. 
5,0 p. în 
apreciate, 
mit note 
programul 
și 5,4 la programul liber a'es. 
El a fost precedat de repre
zentantul țării gazdă Mirko 
Eichhorn 2.0 p. și de Serghei 
Minaev (U.R.S.S.) 2,5 p, intre- 
cind alți sportivi din țâr. ev 
patinaj artistic dezvoltat, cum 
sînt cei din R.D.G.. S.U.A. sau 
Canada, ca să dăm doar citeva 
exemple. La întrecere, consi
derată „repetiția generată" 
înaintea „mondialelor" catego
riei (noiembrie, la Colorado 
Springs), au fost înscriși 15 
concurenți din Australia, Aus
tria. Belgia, Canada. Ceho
slovacia. Danemarca. Franța.

juniori, desfășurat 
ocupind locul 3. cu 
urma unor evoluții 
pentru care a pri- 
între 4,5 și 5.3 la 
original și intre 5.2

Si
a
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R.D. Germană, R.F. Germania, 
Iugoslavia, România. S.U.A. 
U.R.S.S.

întrecerea feminină, care 
reunit 24 de sportive din
țări, a fost cîștigată de ameri
canca Robyn Petroskey 3,0 p, 
urmată de Tania Krienke 
(R.D.G. 4,5 p) și de Kaisa 
Kella (Finlanda 7,5 p). Codruța 
Moiseanu a ocupat locul 13 cu 
17,5 p.

flROPENE'
DE MASA

s___ -t

TRIUMFUL

f
g
l

I
I

Dezvoltarea formidabilă 
din ultimele decenii a știin
ței și tehnicii, explozia 
fără precedent a complexe
lor modele robotizate, pro
puse de tehnologia ciber
netică, au dat naștere men
talității (destul de răspîn- 
dite), conform căreia „gîii- 
direa" mașinilor s-ar si
tua, deja, înaintea celei u- 
mane. 
tează, 
seamă 
tuind 
care.
tranșată, în nici tin caz, la 
modul amintit mai sus. Ba 
chiar, am spune, dimpo
trivă. Cel puțin în dome
niul... șahului 1

Pentru că, iată, campio
nul mondial en titre, al 
celor 64 de patrate albe și 
negre, Garri Kasparov, a 
pus capăt (măcar o vre
me) speculațiilor privind 
presupusa superioritate a 
computerelor, învingîndu -1 
deunăzi — in două parti
de, disputate la New York 
— pe așa-numitul „Gindire 
profundă", cel mai inteli
gent calculator-șahist al 
momentului. Ineditul duel 
stîrnise un interes enorm, 
nu numai in lumea șahu-

Chestiunea se pre- 
fără îndoială, la o 
de discuții, consti- 

o problemă deschisă 
insă, nu poate fi

lui, existînd destule păreri, 
„avant la leltre", că învin
gătorul va fi robotul și nu 
omul. Respectivele opinii 
veneau, de la experți in 
calculatoare, ca și (mai a- 
les) de 
realizat 
fundă", 
șina în 
drumul 
triumfului „inteligenței1 
lectronice. Acești specia
liști consideră că, peste 
cel mult 10 ani, se va ‘dis
pune de ordinatoare capa
bile să analizeze circa... un 
miliard de poziții pe se
cundă 1 Pînă atunci, to
tuși, cel mai bun șahist u- 
man șl-a manifestat supe
rioritatea clară față de ad- 
versarul-mașină (două vic
torii, cum spuneam, In 53 
și, respectiv, 37 de mutări) 
în pofida capacității aces
tuia de a „lua în calcul" 
cam 700 000 de poziții 
secundă 1

Fără să fi avut, cum 
xistau temeri, nici un 
de probleme cu timpul 
joc, Kasparov a declarat: 
„Eram convins că voi ciș- 
tiga. Ordinatorul a jucat 
foarte bine, dar n-a avut 
suficientă fantezie ; iar

la aceia care 1-au 
pe „Gindire pro- 
pretinzind că ma- 

cauză va deschide 
ireversibil al 

e-

pe

e- 
fel 
de

MINTII
u

atunci cind s-a aflai 
pericol nu a găsit... intui
ția necesară". Concluzii, 
să recunoaștem, pline de 
miez.

Nu știm dacă se va con
firma oficial (sau nu) re
cordul Elo absolut — 2795 
de puncte — pe care cam 
pionul mondial se pare câ 
l-a stabilit, cîștigind recen
tul concurs de la Tilburg 
(Olanda).
cine va fi, după Kasparov, 
următorul 
dial. Cert e
colo de numele campioni
lor, de recorduri, ierarhii și 
punctaje, vietonlle de ge
nul celei de la New York 
confirmă, dacă mai era ne
voie, că nici un robot nu 
poate judeca și simți ase
menea omului. „Gîndiie 
profundă" nu se va numi 
niciodată 
profundă", 
piardă, acum și mereu, 
rice confruntare cu 
terea rațiunii umane.

Fie și pentru faptul, 
aparent 
rațiunea 
de partea 
atuurile...

STOCKHOLM 
La Soelveborg 
meci pentru „Cupa Ligii Eu
ropene" la tenis de masă, se
lecționata Sued ie: a între
cut cu scorul de 6—1 echipa 
Poloniei. Cel mai bun jucă
tor al gazdelor a fost Joergen 
Persson, Învingător în toa
te cele trei partide susținute.

(Ager preș).
(Suedia», in

SANTIAGO DE CHILE, 14 (A- 
gerpres). Turneul zonal de la 
Santiago de Chile, contând pen
tru Campionatul Mondial a fost 
ciștigat de maestrul brazilian 
Gilberto Milos cu 6,5 p din 8 
posibile, urmat de Tempone (Ar
gentina) 5,5 p, J. V. Rienmedjlk 
(Brazilia) 5 p. Morovlc (Chile) 
4,5 p etc. Primii trei clasați se 
califică pentru turneul inter
zonal.

PARIS, 14 (Agerpres). Fostul 
campion mondial. Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) a susținut, la 
Paris, un simultan la 29 de mese 
obținînd 24 de victorii șl 5 
remize. Printre cel care au ju
cat la acest simultan s-au numă
rat actorul Yves Reinier șl cta- 
tărețul Georges Moustakl. Una 
din remize a fost obținută da 
Sabine Fruteau (16 ani) cam
pioana de junioare a Franței.

BELGRAD, 14 (Agerpres). Cam
pionul mondial Garri Kasparov 
(U.R.S.S.) șl compatriotul său 
Artur Iusupov au sosit la Bel
grad pentru a participa la 
mare turneu ce va avea 
ta capitala iugoslavă ta perioa
da 15—27 noiembrie. Cu prile
jul acestui turneu se va des
fășura și o reuniune la care 
vor lua parte reprezentanți ai 
federației internaționale de șah 
și al Asociației marilor maeș
tri. Vor fi examinate probleme 
tn legătură cu organizarea me
ciului pentru titlul mondial șl 
a turneelor din cadrul Cupei 
Mondiale de șah.

un 
loe

Nu știm nici

campion mon
tată că, din-

omului.
* nu se

„Sensibilitate 
el avînd să 

o- 
pu-

Din dosarele dopingului

- .

EXCEPȚIA DE LA REGULA

doar 
că 

aven
- L» 

paradoxal, 
umană va 

sa, întotdeauna, 
sensibilității.
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BASCHET • La Kuweit, ta 
finala turneului masculin „Pa
ce și prietenie" : Kuweit — 
Emiratele Arabe Unite 76—71. 
Pentru locul 3 : Siria — Iordania 107—90.

BOX • In cadrul finalelor 
turneului de la Skoplje, ta li
mitele categoriei ușoară, iugosla
vul Milan Abanov l-a întrecut 
la puncte pe bulgarul Kostov. 
Iar la categoria cocoș, Salja (Iu
goslavia) a ciștigat ia puncte ta 
fața Iul Keralov (U.R.S.S.) .

HANDBAL a Turneul feminin 
de la Trundheim (Norvegia), ul
tima zl : R.D. Germană — Olan
da 24—24 ; Iugoslavia — Norve
gia 26—23 ; Danemarca — Norve
gia (tineret) 18—12. Clasament fi
nal 1 1. R.D. Germană 9 p, 2—3. 
Norvegia și Iugoslavia 5 p. 4. O- 
landa 5 p. 5. Danemarca 3 p. 6. 
Norvegia tineret O p. • Turneul 
masculin de la Bratislava, prima

PE SCURT 9 PE SCURT
zl : R.D. Germană — R.S.F.S. 
Rusă 23—21 (11—10). Cehoslova
cia — Tunisia 28—17 (13—4).--------- e La 

_ ------- _ : Sue-
Finlanda 4—3 (2—1, 1—0, 

i Rezultate din etapa a 
i_l unional : 

— Dinamo Mos-
1— 1. 0—1), Spar- 
Dinamo Minsk
2— 0). Torpedo 
Voskresensk 1—4

Kiev -
4—3

HOCHEI PE GHEAȚA 
Helsinki, în med amical 
dia — F’ ’ ’ *
1-2) • ______ _
25-a a campionatului 
ȚSKA Moscova 
cova 2—2 (1—0. 
tak Moscova — 
5—4 a—1, 2—3, 
Gorki — Himik ______
(0-1. 1—1. 0—2). Sokoî 

Avtomobllist Sverdlovsk 
(2—1, 2—1, 0—1), Dinamo Harkov 
— Aripile Sovietelor Moscova 1—3 (0—0, 0—1. 1—2).

PATINAJ VITEZA • La Frank
furt pe Main. Uwe Jens-Mey 
(R.D. Germană) a ciștigat proba

de 500 m. ta 38,28, iar Tomas 
Gustafsson (Suedia) s-a situat pe 
primul loc, la 5000 m, în 7:16,45.

RUGBY • Echipa Noii Zeelan- 
de, aflată în turneu ta Marea Brl- 
tanie, a jucat la Cork cu selec
ționata provinciei Munster, obți- 
nind victoria cu 31—9 (18—3), a- 
vîndu-1 ca principal realizator pe 
Fox, autorul a 15 puncte ( 
l.p. șl 3 transformări).

TENIS • Finale feminine 
Chicago, simplu : Zina Garrison 
(S.U.A.) — Larisa Savcenco
(U.R.S.S.) 6—3, 2—6, 6—4 ; dublu : 
Larisa Savcenco, Natalia Zvereva 
(U.R.S.S.) — Helena sukova,
Jana Novotna (Cehoslovacia) 6—3, 
2—6. 6—3 • Finală feminină șl 
la Nashville : Leila Meski
(U.R.S.S.) — Helen Kelesl (Ca
nada) 6—3. 6—4 • Finală mas
culină la Sao Paulo : Martin 
Jaite (Argentina) — Javier San
chez (Spania) 7—6. 6—3.

Problema e, neîndoios, complexă și cu multe Implicații. Dar ' 
credem că e posibilă afirmația, chiar dacă simplificatoare, câ 
In raport cu dopingul, cu utilizarea substanțelor „ajutătoare", .. 
atitudinea sportivilor Îmbracă două forme. Pe de-o parte, cel .. 
care au ieșit din circuit după ce vor fi apelat (și) la produse 
prohibite, acceptă că li s-a întîmplat (mai des sau mal rar) * - 
să șl greșească, socotind că, Invariabil tristă, experiența lor J 
ar putea servi generațiilor mai tinere. De partea cealaltă 
insă, deși cu vinovății dovedite In afara oricărui dubiu, 
sportivii în activitate neagă, ba încă vehement, orice vinovăție, 
ținînd să evite, sau măcar 'să diminueze, riscul unor sancțiuni 
altfel din ce In ce mai drastice.

în acest context, halterofilul italian Pietro Pulia pare să fie 
excepție de la regulă. Pentru simplul motiv că, mărturisind 
deunăzi că s-a dopat, el a făcut-o într-un moment în care 
cariera sa ajunsese, după opinia specialiștilor, la apogeu ! In 
vtrstă de (numai) 24 de ani, de 35 de ori campion al penin
sulei și autor a 120 de recorduri naționale la categorii in
tre 67 șl 75 kg, participant la edițiile din 1984 și 1988 ale J.O., 
Pietro a recunoscut : „Eram încă minor clnd Claudio Polletti 
(n.n. pe atunci directorul tehnic al lotului reprezentativ) ml-a 
spus pentru prima oară că aș putea deveni și mai puternic, 
dacă aș folosi anabollzante. Fiind un copil, m-am conformat, 
ceea ce vrea să însemne că m-am dopat vreme de aproape 
10 ani" ILuind act de „snovedania" halterofilului, încredințată ziaru
lui „La Gazzetta dello Sport", cea dinții venită de la un spor
tiv reputat aflat în plină activitate, oficialitățile au deschis o 
anchetă vastă, convocîndu-i (între alții) pe responsabilii hal
terelor italiene din perioada 1981—1988, firește pe Polletti, dar 
șl pe antrenorul Wojciech Dusa, dar și pe doctorul Daniele 
Faragglana etc. Pînă va face ea lumină, dacă va face, să no
tăm însă că reacția lui Pietro a fost determinată de starea 
sănătății sale, una (ta pofida tinereții) tot mai precară : „Cazul meu nu-i Izolat, căci știu că șl alți membri ai echipei au 
avut necazuri, chiar mai mari ca ale mele. Eu m-am ales cu 
ficatul compromis și cu o dublă hernie" 1

Acuzator, dar și. firește, acuzat, căd 11 așteaptă o. suspen
dare pe 2 ani minimum, cairmionul descrie astfel, cu infinită 
mîhnire, situația în care se găsește: „Nu mai pot nici măcar 
juca tenis sau fotbal Spatele meu e ca al unei persoane de 
60 de ani", pentru a încheia plin de regrete și remușcări : 
„Dac-aș putea întoarce timpul Înapoi, aș alege alt drum".

Pe cit de tulburătoare, demnă de compasiune, pe atît de 
limpede ni se descoperă recunoașterea lui Pietro, pledoarie 
„din interior" Împotriva dopingului și a efectelor sale.

Ovidiu IOANITOAIA

DUPĂ FINALELE LA BOX
(Urmare din pag. 1)

țională. Faptul că cei doi 
dinamoviști au fost medaliați 
— cu „aur" și, respectiv, 
„bronz" — la Campionatele 
Mondiale din acest an atestă 
valoarea lor internațională. 
Iar pe plan intern, s-a văzut, 
deocamdată ei nu au rivali pe 
măsura valorii lor. Și Vaștag 
și Obreja și-au ciștigat titlu
rile cu mare ușurință, doar ti- 
—-1 Mihai Nijulescu, un . . curaj șl ambiție>

finală să-i dea o 
de cit onorabilă, 

mondial Fran
ci și mai mică re- 

. _ 1 1 Rudei
Obreja, ai cărui adversari au 
urcat pe ring pentru , cel mult 
două minute, așteptînd cu to- 

al

nărui 
exemplu de 
încercind in 
replică, cit 
campionului 
cisc Vaștag. 
zistență a întîmpinat

ții-— prosopul salvator 
propriului antrenor.

La celelalte categorii 
greutate nu au existat 
liști", așa cum a fost cazul 
la „semimijlocie" și „mijlocie 
mică", lupta fiind deschisă, 
de cele mai multe ori echili
brată, așa cum se întîmplă

de
.80-

cînd concurenții sînt de forțe 
apropiate. Am reținut, totuși, 
cîțiva reprezentanți ai „nou
lui val", care, prin boxul prac
ticat, Învingători sau învinși, 
s-au apropiat de cerințele 
șl speranțele antrenorilor lotu
lui nostru național. Printre 
aceștia sînt Nicolae Aliuță, 
Petrică Paraschiv (Rapid) la 
categoria muscă, Adrian Măr- 
cuț, Valentin Dumitru (Me
canică Fină București), la 
la „cocoș" Octavian Stoica 
(Constructorul București) și 
Leonard Doroftei (Prahova 
Ploiești) la „pană", Vasile Mo- 
rovan la „ușoară", Mihai Nițu- 
lescu (C.S.M. Borzești) la se- 
mimijlocie, Vasile 
troaie, 
ua), 
la categoria grea, 
cei In 
Măeran 
discuție 
babll, o 
lotului 
mărginim tn a remarca 
nou
sebită a pugilistului stelist.

Aduml- 
Nicolae Tănase (Stea- 

Dan Dăncuță (Dinamo) 
Ca de obi- 

ultimii ani, Daniel 
(Steaua) necesită o 

aparte, pe care, pro- 
vor purta selecționerii 
național. Noi ne 

din 
talentul și tehnica deo-

fără discuție, cel mai bun 
la categoria sa, semiușoară. 
Sîntem convinși că el ar 
putea realiza și pe plan 
internațional performanțe care 
să-i onoreze palmaresul, în 
care, nu putem uita, există și 
titlul de campion mondial 
de juniori.

Aceste succinte considera
ții prilejuite de recent în
cheiatul turneu al Dacladei 
la box nu au pretenția stabi
lirii viitorului lot național, 
care este o sarcină a tehnicie
nilor federației noastre de 
specialitate. Ne-am mărginit 
la sugerarea cîtorva idei 
care, considerăm, pot consti
tui o bază de discuții In ve
derea selecției sportivilor, 
care, bine pregătiți, ar putea 
reprezenta cu șanse 
românesc în viitoarele 

Internaționale.
putem Încheia 

rînduri fără a aminti 
deosebit de important. 
Ia această ediție a campiona
telor arbitrii-judecători și-au 
făcut, cu nesemnificative ex
cepții. pe deplin datoria, reu
șind să dea decizii conforme cu 
realitatea din ring.

CONCACAF. Duminică, la Port 
Of Spain, Trinidad Tobago — 
S.U.A. Gazdelor ie e suficient un 
scor egal pentru a se califica, ta 
timp ce oaspeții pot promova 
numai ta varianta victoriei.

ora 
res-

lotul 
compe-

aceste 
faptul, 

că

PRELIMINARIILE C.M.
A ÎNCEPUT NUMARATOAREA 

Inversă pentru calificările ta 
turneul final al C.M. Pînă la 
sfîrșltul săptăminil ta curs vor 
11 cunoscute ultimele 11 echipe 
care vor completa lista celor 24 
de selecționate participante ta 
Italia ’90. cele 13 formații deja 
calificate fiind Italia (țară or
ganizatoare). Argentina (dețină
toarea titlului). Belgia, Anglia, 
Spania, Suedia, Iugoslavia, Bra
zilia, Columbia, Uruguay, Costa 
Rlca, Coreea de Sud, Emiratele 
Arabe Unite.

lată programul meciurilor din 
această săptămină (Intre paran
teze. orele de începere. 
Bucureștlulul) din zonele 
pectlve.

EUROPA (miercuri, 15 noiem
brie).

GR. 1. : București. România — 
Danemarca (14,00) ; Atena, Gre
cia — Bulgaria (18,00). GR. 2 : 
Tirana, Albania — Polonia (15,00). 
GR. 3 : Viena. Austria — R. D. 
Germană (19,00) ; Simferopol, 
U.R.S.S. — Turcia (19,00). GR. 4; 
K61n, R. F. Germania — Țara 
Galilor (21,00) ; Rotterdam. Olan
da — Finlanda (21,00). GR. 5 : 
Glasgow, Scoția — Norvegia 
(22,00). GR. 6 : Sevilla. Spania— 
Ungaria (16,00) ; La Valletta, 
Malta — Irlanda (16.00). GR. 7: 
la Lisabona, Portugalia — Ceho
slovacia (23,00) ; St. Gali, Elve
ția — Luxemburg (20,30). Sîmbă- 
tă, ta GR. 5 : Toulouse, Franța— 
Cipru (21,30).

AFRICA. Vineri, 17 noiembrie; 
Cairo. Egipt — Algeria (ta tur 
0—0) : sîmbătă. 18 noiembrie, la 
Tunis. Tunisia — Camerun (ta 
tur 0—2). învingătoarele din a- 
ceste duble manșe (punctaj mai 
mare, golaveraj sunerlor), vor 
evolua la „Coppa del Mondo*.

CAMPIONATE
Luptă strânsă pentru primele 

locuri ta SPANIA : 1. Real Ma
drid 16 p. 2. F.C. Barcelona 15 
p, 3—7. Mallorca, Oviedo, Zara
goza, Real Sociedad, toate cu 
cite 14 p. Etapa a 11-a a con
semnat rezultate scontate, cu 
excepția partidei dintre Valla
dolid șl Malaga (0—1), după ce 
miercurea trecută, ta Cupă, Va
lladolid Învinsese pe Haaga cu 
6—1 I în rest : Real Madrid — 
Bilbao 4—0 (Michel, H. Sanches 
2, Chendo), F.C. Barcelona — 
Logrones 4—2 (au înscris pen
tru învingători J. Salinas 2, Be- 
guiristaln șl R. Koeman din 11 m ; la scorul de 4—2. Zubizaret- 
ta a apărat un penalty). Malor- 
ca — Atletico Madrid 0—0 (oas
peții, fără Baltazar, s-au apărat 
tot timpul). Oviedo — Valencia 
0—0, Real Sociedad — Tenerife 
1—0. Vallecano — Vigo 2—0. 
Castellon — Gijon 1—0, Osasuna— 
Cadiz 1—0.

IUGOSLAVIA (et. 14). Llubl- 
Jana — Steaua Roșie 6—5 (după 
11 m), RAD Belgrad — Dinamo 
Zagreb 0--2, Banja Luka — Sko- 
plie 2—0, Partizan Belgrad — 
Usljek 6—4, F.C. Sarajevo — 
Spartak Subotlta 4—2 (după It 
m) : Rijeka — Volvodina 2—0, 
Radnlcki Niș — Zeleznlciar Sa
rajevo 1—0, Velez Mostar — Haj- 
duk 1—0, Buducnost — Tuzla 
0—1. în clasament: Dinamo Za
greb 18 n> Steaua Roșie Belgrad 
18 p.
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